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Kuulutus 

Ympäristölupahakemus 

Hakija 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Asia 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Isonevan turvetuotantoalueen 

ympäristöluvan muuttamiseksi, Alavus 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Yhteenveto hakemuksesta on liitteenä 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 12.6. – 12.7.2019 Alavuden kaupungin 
virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat 
luettavissa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Alavuden kaupungintalolla (osoitteessa 
Kuulantie 6) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen. 
 

Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen 
Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta 
tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. 
Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus 
esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus 
ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/1731/2018. Muistutukset ja 
mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 12.7.2019 ensisijaisesti sähköistä 
muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla 
(kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa). 
 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön 
mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 
 
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla 

yhteisillä maa- tai vesialueilla: Yhteiset vesialueet 10-404-876-4, 10-404-876-6 ja 

10-404-876-7, vesijättömaat 10-876-1-0 

 
Lisätietoja antaa 

ympäristöylitarkastaja Jenni Vaara, puh. 0295 018 763 

sähköpostit:etunimi.sukunimi@avi.fi

http://www.avi.fi/muistutus
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TIIVISTELMÄ LSSAVI/1731/2018  

 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 5.3.2018 laittanut 
vireille aluehallintovirastossa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen aloitteen Isonevan 
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi.  

Isonevan turvetuotannolle on myönnetty ympäristölupa 7.9.2005 (Dnro LSY-2003-Y-158). 
Ympäristöluvan mukaan turvetta saa ottaa enintään 45 ha:n alueelta. Lupamääräysten mukaan 
kaikki turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet on johdettava sarkaojarakenteiden, virtausta 
säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja ympärivuotisesti pintavalutuskentän kautta Äijälänlampeen 
laskevaan laskuojaan 2. Ympäristöluvan mukaan pintavalutuskentän on oltava kooltaan vähintään 
2,5 ha (4,7 % sen valuma-alueesta). Päästötarkkailua on tullut suorittaa laskuojasta 2 neljä kertaa 
vuodessa kahden vuoden ajan päätöksen antamisen jälkeen (2005-2007) ja kahden vuoden ajan 
ennen tarkistushakemuksen jättämistä (2013-2015). 

ELY-keskuksen aloitteen mukaan pintavalutuskentän pinta-ala on 0,6 ha eli ympäristöluvassa 
määrättyä pienempi. Aloitteen mukaan ympäristölupaa tulee muuttaa, koska toiminnasta aiheutuva 
pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti arvioidusta.  

Aluehallintovirasto on pyytänyt luvan haltijalta vastineen ELY-keskuksen aloitteen johdosta. 
Vastineen mukaan lohkolle 1 (30,30 ha) on rakennettu laskeutusallas ja tuotannosta poistuneelle 
alueelle uusi pintavalutuskenttä (pvk1). Pintavalutuskentän tehollinen pinta-ala on 1,7 ha. Vedet 
johdetaan pintavalutuskentälle pumppaamalla. Pintavalutuskenttä 1 on otettu käyttöön keväällä 
2018. Lohkon 2 (10,10 ha) vedet käsitellään laskeutusaltaalla ja pintavalutuskentällä (0,6 ha, 
pvk2). Arvioitu tuotannon kesto sekä lohkolla 1 että lohkolla 2 on viisi vuotta.  

Tuotantoalue sijoittuu Lapuanjoen vesistöalueelle. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan 
Kokemäenjoen vesistöalueella sijaitsevalle Sulkavanjoen valuma-alueelle (35.425). Vedet 
johdetaan pintavalutuskentiltä kahdella laskuojalla Äijälänlampeen ja siitä edelleen Vuorilampeen, 
Patasalmeen ja Aliseen Sulkavanjärveen.  

 


